
SVOJI 
DRUŽINI

POMAGAM

Podarite 
1 %  dohodnine.
Nič vas ne stane.

Moja gledališka družina
 
Družina Šentjakobskega gledališča je stara več kot 
100 let. Rodila se je leta 1920. Od takrat so člani 
Šentjakobskega gledališča odigrali več kot 600 
premier. Vseh ponovitev je bilo več kot 12 000. 1600 
in več ljudi je v njih igralo, jih režiralo, skrbelo za 
kostume, masko, zvok, luč. Del šentjakobske 
družine so bili Stane Sever, Frane Milčinski – Ježek, 
Saša Pavček, Nataša Barbara Gračner, Jurij Zrnec …   

Je pa še večja družina. Vi. Več kot dva milijona ljudi, 
ki si je ogledalo predstave Šentjakobskega gledališča. 
Zaradi vas to gledališče zares živi. 

Pomagajmo družini Šentjakobskega 
gledališča.

Igralci vsako leto Šentjakobskemu gledališču 
podarijo več kot 15 000 ur. Vi lahko podarite nekaj 
minut – toliko, kot jih potrebujete, da najstarejši 
ljubiteljski gledališki družini v Evropi, ki je vpisana v 
Register nesnovne kulturne dediščine podarite 
denar, ki sicer konča v proračunu vlade. 

Kako bomo porabili donirana sredstva?

Šentjakobsko gledališče svoja sredstva v celoti 
porabi za izvajanje programa in uresničevanje svoje-
ga poslanstva. To je širjenje gledališke kulture in 
podpora ljubiteljskim ter nadobudnim gledališkim 
ustvarjalcem. Med mnogimi priznanji, ki jih je za 
svoje delo in prizadevanja prejelo, je častni znak 
svobode Republike Slovenije. 

1. Izpolnite obrazec na drugi strani.

Pomembno: obrazec je veljaven le, če 
vanj vpišete tudi davčno številko.

2. Obrazec nam lahko pošljete tudi 
po pošti na naslov:

Šentjakobsko gledališče Ljubljana,
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana

1% dohodnine lahko donirate tudi tako, 
da izpolnjen obrazec pošljete na davčni 
urad, oziroma donacijo opravite prek 
spletne strani eDavki.

NIČ VAS NE STANE, DA STE 
DOBRODELNI

Vsi davčni zavezanci lahko 1 % dohodnine 
namenite eni ali več organizacijam s 
statusom delovanja v javnem interesu. 
Donacija je za vas brezplačna. Če 1-ods-
totnega deleža ne namenite nobeni 
organizaciji, pobran davek ostane v 
proračunu vlade RS.

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
Šentjakobski oder, Krekov trg 2, 1000 Ljubijana; 

Uprava, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana. 
Telefon: 01 231 28 60; E - pošta: info@sentjakobsko-gledalisce.si 

WWW.SENTJAKOBSKO-GLEDALISCE.SI
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ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Šentjakobski oder, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana Uprava, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana
Telefon/Faks: 01 231 28 60 ⁄  E-pošta: info@sentjakobsko-gledalisce.si

WWW.SENTJAKOBSKO-GLEDALISCE.SI

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 

(ime in priimek davčnega zavezanca) 

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

(poštna številka, ime pošte) 
 

Davčna številka zavezanca 

       
 
 

(pristojni davčni urad, izpostava) 
 
 

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

Šentjakobsko gledališče Ljubljana  
Krekov trg 2
1000 Ljubljana 

3 1 0 3 3 0 0 8 1

V/Na                                                                      ,      dne 

podpis zavezanca/ke


